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Oglasi

Preventivni 
pregledi dojk
z metodo BreastScan
Glavne prednosti metode:
•	 zazna	že	zgodnje	procese	v	globini	tkiva
•	 je	neboleča	in	neinvazivna	(brez	sevanja)
•	 primerna	za	vse	starosti	(tudi	za	mlajše	ženske)

Preglede z metodo BreastScan že 15 let izvaja  
podjetje MO-GY na treh lokacijah v Sloveniji. 

Ne čakajte na tipne spremembe, 
zgodnje odkrivanje je vaša prednost!

MOGY Ljubljana,	Dunajska	433
MOGY Maribor,	c.	XIV	divizije	35
MOGY Nova Gorica,	Vojkova	105

Brezplačni online nasveti tudi preko foruma »Preventivni pregledi dojk« na www.med.over.net

 
W: www.mo-gy.si,	E:	info@mo-gy.si

Za	koriščenje	ugodnosti	je	potrebno	predložiti	kupon.	Velja	za	en	diagnostični	pregled.

20 % POPUST  za	pregled	z	metodo	BreastScan
 za	bralce	Kamniških	novic	
	 v	ordinaciji		Ljubljana	-	Črnuče	
	 za	naročila	do	15.11.2012.

UGODNOST	ROŽNATEGA	OKTOBRA	–	MESECA	BOJA	PROTI	RAKU	DOJK
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Naročila in informacije:

T:	01/	561	25	21
T:	02/	470	24	13
T:	05/	300	23	77

Deseti mesec leta označujemo tudi za rožnati oktober in to je sve-
tovni mesec boja proti raku dojk. Po znanih podatkih iz leta 2010 v 
Sloveniji za rakom dojk, ki predstavlja pri ženskah kar petino vseh 
rakov, vsako leto še vedno zboli več kot 1100 žensk in kar 400 jih 
zaradi te bolezni umre. Neuradna raziskava za leto 2011 pokazala, 
da se število obolelih žal povečuje.
Ob tem lahko sami v veliki meri vplivamo na dejavnike tveganja, ki 
so sestavni del vedenjskega sloga posameznika. Prekomerna telesna 
teža poveča tveganje za nastanek raka dojk, tvegano uživanje al-
koholnih pijač poveča tveganje za raka dojk za 32 odstotkov in več. 
Ne smemo pozabiti na redno telesno dejavnost, ki zmanjša tveganje 
za 30 do 40 odstotkov, prvi porod pred 20. letom za 50 odstotkov, 
dojenje pa za 10 odstotkov.
Zgodnje odkrivanje bolezni dojk je ena izmed najpomembnejših 
nalog, s katero se ukvarja sodobna medicina. Skupni cilj vseh pro-
jektov je, kako ugotoviti bolezensko stanje dojk, še preden se pojavi 
tumor, saj bi bilo zdravljenje teh pacientk časovno krajše, cenejše, 
predvsem pa bistveno uspešnejše.
V podjetju MO-GY iz Kamnika so že pred časom razvili napravo 
BreastScan, ki meri spremembo temperature v globini tkiva dojke 
in je s tem edina naprava v svetovnem merilu, ki to zmore, saj vse 
ostale merijo le površinsko temperaturo. S tem projektom se v slo-
venskem podjetju MO-GY aktivno ukvarjajo že od leta 1996. Zanj 
so prejeli vrsto mednarodnih nagrad in priznanj, med drugim dve 
največji priznanji na osrednjih svetovnih sejmih novosti: v Ženevi 
priznanje za najboljšo novost s področja medicine, v Nürnbergu pa 
Grand Prix sejma IENA. Ta metoda se že uporablja tudi drugje v 
Evropi in po svetu, med drugim je prejela tudi FDA test (A-test) za 
uporabo v Združenih državah Amerike.

Rožnati oktober – svetovni mesec boja proti raku dojk
Rezultati kliničnih preizkusov kažejo bistveno višjo natančnost zgo-
dnjega odkrivanja bolezni dojk (okoli 90 odstotkov), v kombinaciji z 
mamografijo pa celo prek 95-odstotno natančnost. Ocenjujejo, da 
se bo z uvedbo metode BreastScan zmanjšala umrljivost za rakom 
dojke do 50 odstotkov.
Žalosten je podatek, da s preventivo s pomočjo mamografije odkri-
jemo le okoli 15 odstotkov raka dojke, medtem ko ga 85 odstotkov 
odkrijejo ženske same z otipavanjem, in da od obolelih v povprečju 
vsaka četrta pacientka umre. Enako žalosten je tudi podatek, da za 
ženske do 40 let sploh ne obstaja metoda preventivnega pregle-
dovanja, če izvzamemo samopregled. Ko s pomočjo samopregleda 
otipamo spremembo, je lahko tudi prepozno. Vse to vsekakor govori 
o nujnosti posodobitve diagnostike – z napravo BreastScan. V prid 
tej metodi se kažejo prednosti v primerjavi z mamografijo. To je 
trenutno v svetu sicer najbolj razširjena metoda preventivnega 
pregleda dojk, vendar ima tri bistvene pomanjkljivosti, ki jih poskuša 
dopolniti metoda BreastScan. 
Mamografija bolezen »vidi« šele z nastankom tumorja. V povprečju 
je tumor z mamografijo diagnosticiran pri velikosti 1,4 cm, tak 
pa nastane šele pet do sedem let po začetku bolezni. Pri mlajših 
ženskah (do menopavze) je mamografija slabo pregledna in ni 
priporočljiva. Pri pregledu dojk z mamografijo pride do presije dojk 
in sevanja, zato se slikanja lahko ponavljajo v redkejših časovnih 
intervalih. 
Prednosti metode z napravo BreastScan so torej zgodnje odkrivanje 
nastanka bolezni, možnost diagnostike pri mlajših ženskah, poleg 
tega je metoda neinvazivna, pomemben pa je tudi stroškovni vidik.

Primož Hieng


